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  לכבוד 
 הורי אולפית ישורון 

 פתח תקווה
 

  אולפית ישורוןלרשת מהלת בחירת הדון: 

, בחרה רשת אמי"ת כרשת העירייהמכרז אותו קיימה הכי בתום הליך  ,התבשרולאחרוה 

במכרז אותו בחירתה של רשת אמי"ת עשתה לאחר שמהלת לאולפית "ישורון" לשים הבאות. 

הגיעה למסקה כי אמי"ת היה בחו הרשתות המתמודדות וועדת המכרזים העירייה ערכה 

  ישורון. אולפית הרשת האיכותית והמתאימה ביותר ל

מספר לפי  ,ההורים באולפית ה ההגתלייומו של תהליך ארוך אותו התחהחלטה זו באה בס

 במקבילשל האולפית (ו בלבדשימשה כרשת מלווה  "ערשת בי ןשים בה 20- כלאחר  .שים

ת להפעלמעבר קריאה לשיוי והצורך והעלה  לצורך יהול כספי האולפית), עמותת ישורוןהוקמה 

האולפית על ידי רשת מהלת, כפי שמקובל כיום בכל הישיבות והאולפות בארץ. הליך זה 

  ום המכרז בו זכתה רשת אמי"ת.סהסתיים כאמור בפר

 טכי"ת איו אמילרשת  המעבראו מלאי גאווה על השגיי הבות והאולפית בתחומים רבים, אך 

, זה ובכלל ההיבטים בכל ושדרוג פי האולפית לשיפור להובילבלבד והוא מהווה הזדמות 

מאמיים כי המעבר ליהול האולפית תחת  או  .וערכיים פדגוגים, כספיים, יהוליים בהיבטים

ישמר את מעמדה של האולפית כמובילה בעיר ילא רק בפרט, אמי"ת מהלת בכלל ורשת רשת 

  יוביל את האולפית לשיאים חדשים. אלא אף 

 מתחייבש כפית מכרז לבחירת ראש/ת אולפית לישורון, "רשת אמיה פרסמ ,בסוף שבוע שעבר

של הרב ייב כהן, ראש הרב לו ועמוקירים ומעריכים את פ או. מהלת רשת היותה מתוקף ממה

לאפשר לה יו יחד עם זאת, מרגע שבחרה רשת מהלת על, והאולפית לאורך השים האחרוות

או סמוכים את האולפית בשים הבאות.  /תובילבחור את מי שיובילבצע את תפקידה ולל

או רוצים  האדם המתאים ביותר לתפקיד.ובטוחים כי הרשת ביחד עם העירייה, ידעו לבחור את 

בשיתוף פעולה ולסייע בכל מקום ועם ההלת האולפית לאחל בהצלחה לרשת ומצפים לעבוד עמה 

 שדרש. הצלחתם היא הצלחתו.

עמותת ישורון על כל ועד חברי ללרשת בי"ע ודות ולהביע את הערכתיו וזדמות זו בקש להבה

אליו הגיע המכובד יש להם הרבה זכויות למקום  .מסירותשקידה ובב השים שליוו את האולפית

   .ועל כך תודתיו האולפית עד היום

  ,בברכה

                                          

    אלי שטרן דסי קורן עמיחי פיקלשטיין
    יו"ר סגן יו"רסגית "ריו
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